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50 Tahun B-52 Stratofortress

BIG, UGLY, FAT, AND...

Pengebom strategis rancangan tahun 50-an ini adalah simbol kekuatan Angkatan Udara

UNITED STATES OF AMERIKA. B-52 disiapkan untuk hadapi ancaman nuklir Uni

Soviet. Begitu Perang Dingin usai, Pentagon  masih mempercayainya sebagai

pamungkas unggulan. Dari 744 yang dibuat, Angkatan Udara United States of

Amerika masih mengoperasikan 94. Di antaranya untuk menghadapi perang nuklir.

Meskipun telah memiliki pengebom siluman B-2 Spirit, Amerika Serikat rupanya tak

mau menanggalkan keperkasaan pengebom gaek B-52 Stratofortress. Bagaimana pun

masih ada beberapa keunggulan dari pengebom yang baru saja genap setengah abad ini.

Dari sekian reputasinya, simbol air power United States of Amerika ini masih

diandalkan untuk memukul serangan kapal perang, dukungan udara dekat (close air

support), sampai untuk menghadapi perang nuklir.

B-52 versi akhir (B-52H) juga menjalani perombakan besar pada avionik,

kapabilitasnya dalam mengangkut amunisi letal, dan tangki bahan bakar.

Itu sebabnya jangan heran jika pesawat ini mampu terbang nonstop Lanud

Barksdale (Louisiana) Irak untuk menjatuhkan bom dalam Perang Teluk

1991. Ia juga ikut menggila dalam Perang Afghanistan kemarin. Untuk

avionik, kini telah dilengkapi dengan komputer pengatur untuk

mempermudah navigasi dan weapon delivery (Offensive Avionics System),

pelacakan sasaran (Electro Optical System), dan pertahanan diri (Electronic

Warfare System). Selain itu, masih ada pula navigator elektronik yang

memungkinkan pesawat hadir di sasaran tepat waktu (sesuai TOT, Time

Over Target). Dengan piranti yang biasa disebut NAV ini, awaknya juga

dimudahkan dalam memutuskan kapan dan dimana sebaiknya melepas

rudal-rudal jelajahnya.
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B-52 yang sekarang ada sudah jauh lebih canggih dari B-52 yang pernah ada.

Kedelapan mesinnya sudah di-upgrade menjadi turbofan TF33 (Pratt&Whitney).

Mesin baru ini menghasilkan tenaga dorong sampai dua setengah kalinya. Untuk

lepas landas, TF33 juga sanggup menyediakan 50 persen tenaga tambahan.

Sementara untuk modus jelajah, mesin ini mampu berikan tambahan 27 persen

tenaga. Bonus tenaga ini dimungkinkan berkat trik kipas (fan) tambahan yang

ditaruh di muka mesin jet, plus sistem bypass udara dan kompresi gas yang

menyertainya.

Dalam hal persenjataan, perombakan telah menggiringnya

menjadi satu-satunya pengebom United States of Amerika yang mampu

menggotong rudal jelajah terbanyak. Rudal-rudal ini dari jenis AGM-129

Advanced Cruise Missile, AGM-86 Air Launched Cruise Missile, AGM-

84D Harpoon, AGM-28 Hound Dog, AGM-87A Skybolt, dan AGM-72

Quail. B-52(H) juga sanggup membawa 27 bom Mk.82 (500 pon) dan

delapan AGM-86C di dalam tubuhnya, serta 24 Mk.82 atau 12 AGM-82

di sayap.

Perkasa

Kisah perancangan B-52 tak bisa dilepaskan dari

sukses B-29 Enola Gay dan B-47. Selepas serangan udara yang

begitu telak terhadap Jepang pada tahun 1945, Angkatan Udara

United States of Amerika segera menyodorkan permintaan akan

pengebom kelas berat yang melebihi kemampuan keduanya. Ia

juga harus fleksibel untuk sebuah perang nuklir. Boeing

menangkapnya secara cermat. George Schairer memulai

perancangannya pada bulan Oktober 1948. Schairer praktis tak

menemui kesulitan berarti. Ia mengerjakan segalanya dan

Angkatan Udara United States of Amerika sepakat untuk

menguji lewat dua prorotip, XB-52 dan YB-52. Meski
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persiapannya begitu matang, proyek XB-52 terpaksa dihentikan

karena mengalami kerusakan. Menyusul kejadian tersebut,

Angkatan Udara United States of Amerika dan Boeing pun

dirundung ketegangan. Pihak Angkatan Udara United States of

Amerika selanjutnya ingin uji coba untuk prototip kedua

dilakukan malam hari. Alasannya, YB-52 adalah cikal bakal

pengebom strategis yang harus dijaga kerahasiaannya. Akan

tetapi, Boeing bersikeras menentangnya. Sebab bagaimana pun

YB-52 dibangun dari uang rakyat dan mereka berhak tahu.

Alhasil, YB-52 diterbangkan untuk pertama kali pada Rabu, 15 April

1952, pukul 11.09 waktu setempat. Alvin M. Johnston, pilot uji kenamaan

Boeing, dipercaya memimpin penerbangan bersejarah ini. Duduk di

sampingnya, Letkol Guy M. Townsend, seorang pilot uji andalan Angkatan

Udara United States of Amerika. Seperti yang diinginkan Boeing,

penerbangan disaksikan masyarakat Wichita, karyawan Boeing, dan tentunya

wartawan. Keperkasaannya benar-benar sudah terpancar sedari awal.

Gemuruh mesinnya memecah kesunyian sebelum akhirnya melesat ke

ketinggian 25.000 kaki. Di tangan Johnston dan Townsend pilot PD II yang

berpengalaman di kokpit B-17 Flying Fortress dan B-29 Superfortress, YB-52

lalu membuat gerakan barell roll 360 derajad sebanyak dua kali di atas Danau

Washington. YB-52 mendarat sempurna di Lanud Larson, Washington, setelah

terbang selama hampir tiga jam.

Bentuknya, seperti diakui awak dan banyak staf Angkatan Udara United States of

Amerika, tidaklah manis. Ia begitu besar (big), jelek (ugly), gemuk (fat),
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tapi bersahabat (fellow). Itulah sebabnya, B-52 kerap dipanggil dengan

akronim 'Buff'. Hanya untuk sejumlah komunitas tertentu, 'f' kedua ajaibnya

kerap dipelesetkan dengan kata-kata kotor ala pemuda United States of

Amerika, yakni 'fucker' yang artinya (maaf) tak bisa dijelaskan di sini. Tak

jelas mengapa, tapi boleh jadi ini ada kaitannya dengan reputasi buruknya

semasa Perang Vietnam.

Dalam konflik Vietnam, United States of Amerika kehilangan sampai 18 B-52.

Kehilangan besar ini persisnya terjadi dalam operasi udara habis-habisan

(all-out) United States of Amerika atas Vietnam Utara pada 18-29

Desember 1972, yang biasa disebut pula sebagai "Perang Sebelas Hari" atau

"Operasi Linebacker II". Dari hampir 2.000 sorti penerbangan kombat,

Angkatan Udara United States of Amerika juga kehilangan dua F-4

Phantom, dan dua F-111. Kini, dari 94 unit yang tersisa, B-52 ditempatkan

di 4 skadron di Lanud Barksdale, Louisiana, dan 2 skadron lain di Lanud

Minot, North Dakota.

Tak seorang pun menyangka, jika pesawat ini kemudian dibuat begitu banyak, hingga 744

unit, dan masih dipertahankan sampai tahun 2040. Tak ada satu pun pesawat

militer United States of Amerika yang menandinginya. Bahkan sebagai

pengangkut bom nuklir, B-52H kerap disebut sebagai pesawat yang mampu

mencegah Armageddon (kiamat dunia). Profilnya benar-benar mengagumkan.

Panjangnya 49,04 meter, tinggi 12,40 meter, dan rentang sayapnya mencapai

56,39 meter. Kemampuannya menggotong bom jauh melebihi kapasitas yang

bisa diangkut B-1B dan Tu-160. Di dalam tubuhnya tersedia ruangan 8,66 x 1,85

meter untuk menempat-kan material eksplosif ini.

Diambil oleh Yandriana dari Angkasa online


